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CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Umowa nr 1/rewByd/2018 zawarta pomiędzy Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikor-

skiego 8, NIP 879-000-10-14, REGON 871118856 reprezentowaną przez:  Andrzeja Rakowicza – Zastępcę Prezy-
denta Miasta Torunia, a firmą SPAZIO – Anna Więckowska z siedzibą w (05-510) Konstancinie-Jeziornie, przy ul.
Leszczynowej 16;

• Mapa w skali 1:500;
• Decyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmie-
ścia i Rybaków w miejscowości Toruń, gm. Toruń, pow. Toruń Miasto, z dnia 25 lipca 2011 r. wydana przez Ku-
jawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z siedzibą w Toruniu przy ul. Łaziennej 8;

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosz-
tów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz.U. nr 130, poz 1389). 

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU
Opracowanie obejmuje: działki geodezyjne nr 261, 354 obr. 13, dz. nr 381/1, 295/2 obr. 8, dz. nr 492, 188 obr. 7
dz. nr 124, 158, 163/2, 162/2, 164/2 obr. 12 przy ul. Bydgoskiej oraz działkę geodezyjną nr 229 obr. 5 przy ul. Szo-
sa Bydgoska w Toruniu. 

1.3. INWESTOR
Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Toruń

1.4. PROJEKTANCI
mgr inż. architekt krajobrazu ANNA WIĘCKOWSKA

1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI
Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizowane bę-
dą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po-
nieważ  sposób  wykorzystania  mediów związany  jest  ściśle  z  organizacją  robót,  decyzję  na  temat  szczegółowych
rozwiązań doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił bę-
dzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest rewaloryzacja drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w grani-
cach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu.

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Właścicielem działek nr 261, 354 obr. 13, dz. nr 381/1, 295/2 obr. 8, dz. nr 492, 188 obr. 7, dz. nr 124, 158, 163/2,
162/2, 164/2 obr. 12 jest Gmina Miasto Toruń, natomiast działki nr 229 obr. 5 - Skarb Państwa.

2.3. STAN ISTNIEJĄCY
Ulica  Bydgoska  oraz  Szosa  Bydgoska  w  granicach  opracowania  to  drogi  gminne,  znajdujące  się  na  Bydgoskim
Przedmieściu w Toruniu. Długość ulic w granicach opracowania to 2,4 km.

Ryc. 1. Teren opracowania na planie miasta Torunia.

Ulica Bydgoska ma charakter ulicy przedmieść miejskich.  Szerokość  jezdni to ok. 8  m. Po stronie północnej  cho-
dnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni z drzewami alejowymi. Po stronie południowej jezdnię oddziela pas
zieleni z drzewami od torów tramwajowych i dalej od chodnika. Zabudowa ulicy Bydgoskiej to głównie zabytkowe
kamienice i wille z przełomu XIX i XX w. 

4



PROJEKT REWALORYZACJI DRZEWOSTANU ALEJOWEGO UL. BYDGOSKIEJ I UL. SZOSA BYDGOSKA 

Ryc.. 2. Skrzyżowanie ulicy Bydgoskiej z Jana Matejki w kwietniu 2018 r.

Szosa Bydgoska będąca kontynuacją ulicy Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. M. Reja, ma odmienny charakter. Prze-
biega wzdłuż niezabudowanych terenów sportowo-rekreacyjnych i leśnych. Wzdłuż jezdni nie ma chodników, ani
torów tramwajowych.

2.4. OCHRONA TERENU
Teren opracowania jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, wpisem nr A/1596 z dnia 25.07.2011 r.

2.5. TERENY GÓRNICZE
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze górniczym.

2.6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
W  wyniku  realizacji  projektowanej  inwestycji,  a  następnie  eksploatacji  obiektu  nie  przewiduje  się  jakiegokolwiek
wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie.
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3. INWENTARYZACJA
W granicach opracowania przeprowadzono szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów w kwietniu oraz czerwcu
2018 r.  Podczas pracy terenowej zbadano i oceniono następujące cechy drzew i krzewów:
• gatunek botaniczny,
• obwód pnia [cm] mierzony na wysokości 130 cm,
• obwód pnia [cm] mierzony na wysokości 5 cm dla drzew, których obwód na 130 cm nie przekracza 50 cm,

• powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2],
• szacunkowa rozpiętość korony drzewa [m]  (maksymalny jej zasięg z dokładnością do 1 m),
• szacunkowa wysokość drzewa lub uśredniona wysokość  krzewów [m] (dokładność  pomiaru dla drzew 2 m, dla

krzewów 0,5 m),
• wartość drzewa (forma ochrony, okazowe parametry i walory wizualne),
• obecność gniazd ptaków
• cechy morfologiczne pozwalające na ocenę stanu zdrowotnego drzew.
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4. ANALIZY PROJEKTOWE

4.1. ANALIZA GATUNKOWA DRZEWOSTANU
Na terenie opracowania rośnie 315 drzew, w tym tylko 1 iglaste.  W większości, drzewa tworzą  aleję  wzdłuż  ulicy
Bydgoskiej i Szosy Bydgoskiej.
Spośród 14 gatunków drzew, 10 tworzy aleję, a 4 rosną na terenie sąsiadującym z aleją. Są to: Robinia peudoacacia
(robinia akacjowa), Acer negundo (klon jesionolistny), Quercus robur (dąb szypułkowy) i Pseudotsuga menziesii (da-
glezja zielona). 
W alei największy procentowy udział mają kasztanowce (58,4%): zwyczajny (45,7%) i czerwony (12,7%). 24,8% sta-
nowi klon pospolity, a pozostałe gatunki to: klon jawor, klon polny, lipa drobnolistna, topola biała, jesion wyniosły,
wiąz polny, dąb czerwony. 

4.2. ANALIZA DENDROCHRONOLOGICZNA
Analizę wieku drzew wykonano z wykorzystaniem tabeli wiekowej drzew prof. Longina Majdeckiego. Pozwala ona
na określenie wieku drzew poszczególnych gatunków na podstawie ich obwodów pni.
Najwięcej drzew w alei stanowią drzewa w wieku do 70 lat, z czego 63 szt. ma do 20 lat, a 168 szt. od 21 do 70 lat,
a więc zostały posadzone po II wojnie światowej. Z lat 1918 - 1945 pochodzą 72 drzewa, a 12 szt. z lat 1880-1917.
Nie zachowały się żadne drzewa sprzed 1880 roku.
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4.3. RYS HISTORYCZNY
Ulica Bydgoska i Szosa Bydgoska należą do Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu i razem z układem urbanistycz-
nym tej dzielnicy są wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, wpisem nr A/1596 z dnia 25.07.2011 r.
Obszar  wpisany  do  rejestru  zabytków  obejmuje  tereny  kształtowane  i  zabudowywane  w  kolejnych  okresach  hi-
storycznych rozwoju Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków. 
W średniowieczu część dzisiejszego Bydgoskiego Przedmieścia położoną najbliżej Wisły – tzn.  Rybaki, zamieszki-
wali  rybacy i  flisacy, na terenie przedmieścia była także wydobywana glina służąca za surowiec toruńskim cegiel-
niom. 
W okresie nowożytnym na opisywanym terenie zamożni torunianie zakładali letnie rezydencje w otoczeniu ogro-
dowym, a wydmowe tereny zalesiano w celu stabilizacji piaszczystego podłoża. 
Rozwój  przedmieść  toruńskich,  w  tym  późniejszego  Bydgoskiego,  hamowały  działania  militarne  na  przestrzeni
dziejów, powodujące wielokrotnie ich niszczenie – ostatni raz w 1813 r. Przetrwały jednak dawne szlaki w kierunku
Przysieka i Górska. Ich przebieg pokazuje mapa z 1793 r., na której drogi wylotowe z miasta, a także aleje między
folwarkami miejskimi na osi  wschód-zachód,  pokrywają  się  z  istniejącymi do dnia  dzisiejszego ulicami,  min.  ulicą
Bydgoską.
Po przejęciu Torunia przez Prusy na mocy traktatu wiedeńskiego z 1815 r. przystąpiono do prac fortyfikacyjnych,
mających  przekształcić  miasto  w  twierdzę  nadgraniczną.  Zastosowanie  pruskich  przepisów  budowlanych  dla
twierdz z 1814 r. wpłynęło na formowanie się przedmieść. Wspomniane przepisy o rejonach fortecznych zakazywa-
ły wznoszenia  trwałej zabudowy w I  rejonie fortecznym, czyli  w  odległości 800 kroków od  zewnętrznej  krawędzi
wałów fortecznych (usytuowanych w rejonie ob. Pl. Rapackiego i Al. Jana Pawła II), a także częściowo w II rejonie,
który  zamykał  się  w  odległości  1300  kroków.  W obrębie  pasa  fortecznego,  na  terenach  nieobjętych  działaniami
modernizacyjnymi, pozwalano jedynie na zakładanie ogrodów. W obliczu tak rygorystycznie egzekwowanego pra-
wa odnajdywano rozwiązanie w znacznym oddaleniu domów od granic rejonów fortecznych.
W 1817  r.  wąską  ścieżkę  na  linii  dzisiejszej  ul.  Bydgoskiej  zaczęto  modernizować  i  nadawać  jej  kształt  regularnej
ulicy. Jej niemiecka nazwa to Brombergerstr. Jej budowa przeciągnęła się aż do 1828 r. W tym samym roku wyda-
no pozwolenie na tworzenie przedmieść  poza ścisłym pasem fortecznym – w przypadku Bydgoskiego Przedmie-
ścia był to obszar, który zamykał się w liniach dzisiejszych ulic Matejki i Reja. Około poł. XIX w. północną stronę ul.
Bydgoskiej  aż  do  linii  dzisiejszej  ul.  Mickiewicza  poddano  regularnej  parcelacji,  którą  częściowo  wykorzystano
w projektach urbanistycznych z lat 80-tych XIX w.
Już od 1822 r. na terenach należących do Cegielni Miejskiej przystąpiono do tworzenia parku o charakterze krajo-
brazowym, zwanego Parkiem Cegielnia.
W 1889 r. władze miejskie sporządziły pierwszy oficjalny plan zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia, z wytyczeniem
linii  zabudowy  i  przedogródków  oraz  z  określeniem  ogólnych  wysokości  budynków.  Obecne  ulice  Mickiewicza
i Bydgoska (określane początkowo, jako I i II Linie) utworzyły długie linie komunikacyjne, ciągnące się od Starego
Miasta aż do wylotu z miasta w okolicach rogatki miejskiej.
W 1891  r.  rozpoczęto  nadawanie  nazw  ulic  na  terenie  Bydgoskiego  Przedmieścia  i  Rybaków  oraz  uruchomiono
pierwszą linię tramwajów konnych łączącą Przedmieście Bydgoskie i Rybaki z Dworcem Toruń-Miasto.
W latach 90-tych XIX w. rozwijała się zabudowa na wolnych działkach przy ul. Mickiewicza i ul. Bydgoskiej - od ul.
Reja do mniej więcej linii ob. Ogrodu Zoobotanicznego). 
Stopniowe łagodzenie ograniczeń budowlanych w rejonach fortecznych od początku XX w. aż do ich całkowitego
zniesienia w  1909 r.  spowodowało,  że teren  Bydgoskiego Przedmieścia  i  Rybaków otwierał  realne szanse  na ro-
zwój miasta i stał się cennym obszarem dla firm budowlanych.
Rozwojowi  budownictwa  na  terenie  Bydgoskiego  Przedmieścia  towarzyszyło  przekształcanie  zieleni  kęp  nadwi-
ślańskich w regularne założenie parkowe,  Lasek Cegielnia (Ziegelei Wäldchen) i Park przy Cegielni  (Ziegeleipark),
które następnie połączono w jeden układ krajobrazowego parku w stylu angielskim.
W związku z rozwojem przedmieść, od 1907 r. władze Torunia dążyły do stworzenia spójnego planu urbanistycz-
nego, na podstawie którego w 1916 r. wydano broszurę, zatytułowaną „Baupolizei-Verordnung für den Stadtkreis
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Thorn” (Ryc.  4.)  Teren Bydgoskiego Przedmieścia i  Rybaków objęły 4 strefy budowlane.  Teren wzdłuż ul.  Bydgo-

skiej  (między.  ul.  Konopnickiej  a  ul.  Reja)  zakwalifikowano  do  drugiej  strefy  –  gdzie  znaleźć  się  miała zabudowa
w typie  kamienic  czynszowych  do  wysokości  4  pięter.  Pozostałą  część  wzdłuż  ulicy  Bydgoskiej  zajmowała strefa
piąta – z planowaną zabudową wolnostojącą, w tym willową. 

Ryc. 3. Mapa Bydgoskiego Przedmieścia z 1916 r. z ulicą Bydgoską i Szosą Bygdoską (Brombergerstr.) w granicach niniejszego
opracowania.(Żródło: fotopolska.eu)

Ryc. 4. Plan urbanistyczny zawarty w broszurze „Baupolizei-Verordnung für den Stadtkreis Thorn”
(Żródło: Baupolizei-Verordnung für den Stadtkreis Thorn, 1916).
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1   DECYZJA W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW historycznego układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i
Rybaków w miejscowości Toruń, gm. loco, pow. Toruń Miasto, z dnia 25 lipca 2011 r. 
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łazienna 8, 87 - 100 Toruń

Po roku 1920 miasto zostało stolicą jednego z województw II RP. Jedną z pierwszych decyzji władz polskich było
pozbycie się opasujących śródmieście pruskich fortyfikacji i zespolenie miasta z przedmieściami. 
Wybuch II wojny światowej zahamował ruch budowlany na terenie przedmieścia, w tym realizację przygotowanego
przez I. Tłoczka w 1935 r. planu zabudowy Torunia.
Od lat 50-60-tych XX w. rozpoczęto budowę nowych obiektów na wolnych terenach w blokach zabudowy, wyty-

czonych jeszcze przed 1914 r. 1

Ryc. 5. Zdjęcie lotnicze Torunia z 1944 r. z widocznym fragmentem ulicy Bydgoskiej i widocznymi drzewami w układzie alejo-
wym. (Żródło: fotopolska.eu)

Ryc. 6. Ulica Bydgoska w 1909 r. (źródło: fotopolska.eu)
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Ryc. 7. Wejście do Ogrodu Botanicznego od ul. Bydgoskiej na przełomie XIX i XX w. Przy ulicy widoczne jest posadzone mło-
de drzewo. (źródło: Agencja Gazeta)

Ryc. 8. Ulica Bydgoska 8 w roku 1914 (źródło: fotopolska.eu).
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Ryc. 9. Ulica Bydgoska 42, róg z ul. M. Konopnickiej w roku 1915, z widocznymi kasztanowcami w obu ulicach. (źródło: foto-
polska.eu)

Ryc. 10. Ulica Bydgoska 42, róg z ul. M. Konopnickiej w roku 2013 (źródło: GoogleStreetView)
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Ryc. 11. Ulica Bydgoska w latach 1909-1915, z widocznymi kasztanowcami po obu stronach ulicy. (źródło: fotopolska.eu)

 

Ryc. 12. Szosa Bydgoska przy skrzyżowaniu z ul. M. Reja w 1904 r. Widać gęste nasadzenia alejowe kasztanowców oraz po-
jedyncze topole i klon w rzędach. (źródło: fotopolska.eu)

4.4. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH GATUNKÓW DRZEW TWORZĄCYCH ALEJĘ 
Kasztanowiec zwyczajny - Aeculus hippocastanum
Kasztanowce zwyczajne stanową większość drzewostanu w ulicy Bydgoskiej i Szosie Bydgoskiej. Są to drzewa ma-
jące od 20 do 140 lat, przy czym najwięcej jest w wieku 20-70 lat.
Zasięg. Drzewo pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego i jest jednym z pierwszych drzew obcego pochodzenia, które

13



PROJEKT REWALORYZACJI DRZEWOSTANU ALEJOWEGO UL. BYDGOSKIEJ I UL. SZOSA BYDGOSKA 

dotarły do Polski w XVII w. w wyniku tureckiej ekspansji. W tej chwili jest tu całkowicie zadomowione, a nawet po-
wszechnie (choć błędnie) uważane za rodzime. 
Biotop.  Na stanowiskach naturalnych  (Bałkany) występuje do wysokości 1000 (1200)  m.n.p.m.,  głównie jako do-
mieszka w wilgotnych i cienistych lasach górskich. Rośnie prawie zawsze pojedynczo i w dużym rozproszeniu, nig-
dzie nie tworzy czystych drzewostanów. W Polsce jest często uprawiany jako drzewo ozdobne.
Preferencje. Jest to gatunek wymagający, preferuje gleby żyzne, bogate w wapno, głębokie i wilgotne. Jest świa-
tłolubny, jednak zupełnie dobrze znosi zacienienie, mrozoodporny. Jego wadą jest wyjątkowo duża podatność na
choroby i szkodniki.
Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo stosunkowo krótkowieczne, szybko rosnące. Osiąga wiek 150-200(250)
lat. Zgodnie z tabelą wiekową drzew prof. L. Majdeckiego pod względem tempa przyrostu grubości pnia, kaszta-
nowiec ustępuje jedynie topolom i wierzbom, osiągając 1 metr średnicy pnia w ciągu zaledwie ok. 115 lat. Ogrom-
na większość pozostałych drzew potrzebuje na to minimum 130-150 lat.
Szczegóły pokroju. Pień gruby, często skręcony wzdłuż własnej osi, przeważnie nisko rozwidlony na kilka równo-
rzędnych, początkowo stromo wznoszących się ku górze konarów. Korona zwykle bardzo rozłożysta (rzadziej wy-
dłużona), kopulasto wysklepiona, bardzo gęsta. Konary grube, zwykle łukowato wygięte. Gałęzie nieregularnie, ka-
nciasto powyginane. Końcowe gałązki grube i długie, w dolnej części korony zgrupowane w gęste, zwisające pio-
nowo w dół wiązki przypominające grube kable, przy końcach łukowato wygięte w górę.
Korzenie. System korzeniowy płytki i szeroki, nie wytwarzający odrośli. Korzenie wrażliwe na zasolenie gleby. 
Zastosowanie
Z uwagi na swoje wyjątkowe walory dekoracyjne (gęste, cieniodajne korony, wielkie i bardzo atrakcyjne liście, kwia-
tostany i owoce), kasztanowce już dawno stały się niezwykle popularnymi drzewami ozdobnymi, przede wszystkim
parkowymi i alejowymi, nieco rzadziej - ze względu na duże rozmiary - sadzonymi w ogrodach. Najlepiej prezentu-
ją się pojedyncze osobniki na otwartej przestrzeni lub sadzone w szpalerach, ale w znacznej odległości od siebie.
Obok  wymienionych  walorów  dekoracyjnych,  kasztanowiec  zwyczajny  posiada  również  kilka  cech,  które  czasami
mogą być traktowane jako jego wady. Jedną z nich jest rozłożysta korona dająca rozległy i wyjątkowo głęboki cień
(zagłuszający rośliny runa), inna wiąże się z zaśmiecaniem ulic i chodników przez obficie opadające owoce, jeszcze
inna  -  z  wyjątkowo dużą  wrażliwością  drzewa  na  niekorzystne  warunki  środowiskowe oraz  jego  podatnością  na
choroby i szkodnik. Główne zagrożenie stanowi szrotówek kasztanowcowiaczek.
Także drewno kasztanowca odznacza się słabymi parametrami i jest rzadko używane. 

Kasztanowiec czerwony - Aesculus x carnea 
Kasztanowiec czerwony, który stanowi 12,7% drzew w alei, to drzewa mające do ok. 20 lat. Jest to sztuczny miesza-
niec wyhodowany w Niemczech w 1820 r.
Występowanie  i  zastosowanie.  Kasztanowiec  czerwony  cechuje  się  większymi  wymaganiami  niż  kasztanowiec
zwyczajny, między innymi do dobrego kwitnienia potrzebuje żyznych i głębokich gleb oraz dużego nasłonecznie-
nia, jest też bardziej niż jego europejski rodzic, wrażliwy na mróz i wiosenne przymrozki (prawdopodobnie z tego
powodu kwitnie około 2 tygodnie później niż kasztanowiec biały). Na plus należy zaliczyć kasztanowcowi czerwo-
nemu większą odporność na suszę, warunki miejskie oraz na szrotówka kasztanowcowiaczka. Głównym zastosowa-
niem kasztanowca czerwonego jest  jego uprawa w charakterze atrakcyjnego drzewa  ozdobnego.  Ze względu na
mniej licznie (jeżeli w ogóle) tworzone owoce, sprawia on mniejsze problemy niż kasztanowiec zwyczajny. Osiąga
też mniejsze rozmiary, przez co bardziej nadaje się do ogrodów i do obsadzania ulic.
Cechy  morfologiczne.  Dorastający  do  20  m  wysokości  kasztanowiec  czerwony  jest  drzewem  nieco  mniejszym
i wolniej rosnącym niż kasztanowiec biały. Ma szeroką, kulistą, często nieco nieregularną koronę z widocznym do
jej górnych części pniem. W Polsce kasztanowiec czerwony jest bardzo często szczepiony na silniej rosnącym kasz-
tanowcu zwyczajnym, stąd u wielu drzew cechy pnia i kory mogą pochodzić właśnie od kasztanowca zwyczajnego.
Największą  ozdobą kasztanowca czerwonego są  jego kwiaty.  Zebrane w bardzo liczne,  podobnego kształtu i  ro-
zmiarów (do 20 cm) jak u kasztanowca białego stojące, stożkowate wiechy, różnią się od nich niejednolitym, różo-
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woczerwonym kolorem. Odcień tego koloru jest zależny od odmiany i waha się od jasnoróżowego do ciemnoró-
żowoczerwonego.  Jedne  z  najatrakcyjniejszych  kwiatów  posiada  często  sadzona  odmiana  'Briotii'.  Kasztanowiec
czerwony tworzy niewielką ilość owoców (znane są także odmiany wcale nie zawiązujące owoców). Dojrzewają one
na przełomie IX/X i  mają  postać  żółławobrązowych,  słabo kolczastych lub niemal gładkich torebek,  nieco mniej-
szych niż u kasztanowca białego, zawierających jednak wewnątrz większe i jeszcze bardziej błyszczące, przeważnie
tylko jedno nasiono. 
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5.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE  W  ZAKRESIE  GOSPODARKI  ISTNIEJĄCĄ  SZATĄ  RO-
ŚLINNĄ
Projekt gospodarki drzewostanem jest elementem projektowo - kosztorysowej dokumentacji wykonawczej, okre-
ślającej rodzaj i zakres robót, jakie należy wykonać przy istniejących drzewach w celu uporządkowania i późniejszej
ochrony zadrzewienia alejowego. Kryteria zakwalifikowania poszczególnych drzew do określonego rodzaju zabie-
gów przyjęto z  myślą  o  poprawie stanu sanitarnego,  odmłodzenia zadrzewień  i  poprawy warunków bezpieczeń-
stwa użytkowników.
Zgodnie z najnowszymi trendami w pielęgnacji drzewostanu zakłada się, że to przede wszystkim same drzewa po-
winny się regenerować. Odchodzi się już dzisiaj od dawnych metod m.in.: formowania ran (należy jedynie usunąć
strzępiące się fragmenty), zabezpieczania ran (raczej nie malować i nie smarować preparatami) i czyszczenia ubyt-
ku  drewna (nie  wypełniać,  nie  usuwać  zainfekowanego drewna,  nie czyścić  drewna  gdyż  naruszane są  naturalne
bariery ochronne CODIT, nie impregnować gdyż nie zabezpiecza to wystarczająco drzewa i nie ogranicza rozwoju
grzyba a działa szkodliwie na drzewo).
Drzewa pozostawione przez lata bez regularnej pielęgnacji wytwarzają często koronę o wadliwej konstrukcji, którą
trudno  w  starszym  wieku  przebudować.  W  efekcie  każdy  radykalny  zabieg,  wykonany  po  ukształtowaniu  przez
drzewo korony, zmierzający do poprawienia np. jego konstrukcji, jest tylko półśrodkiem. Dodatkowo niewłaściwie
przeprowadzone cięcia i zadane drzewu rany, z czasem przekształcają się w rozległe ubytki. Człowiek ma również
mały wpływ na zmuszenie drzewa do wytworzenia nowej korony w miejsce niestabilnej i źle wykształconej. Dzięki
prawidłowo wykonanym cięciom, a w przypadkach uzasadnionych, założeniu wzmocnienia, możemy zapobiec min.
rozłamaniu się korony lub wyłamaniu konarów.

Drzewa tworzące aleję w ulicy Bydgoskiej i Szosie Bydgoskiej można podzielić na 2 główne grupy:
• młode nasadzenia, które są w dobrym stanie zdrowotnym i mają małe gabaryty. Do nasadzeń zastosowano głó-

wnie zamienny gatunek kasztanowca - kasztanowiec czerwony.
• dorosłe, często stare drzewa, głównie kasztanowca zwyczajnego i klonu pospolitego, których stan można ogól-

nie określić jako średni lub zły. Większość drzew ma zdeformowaną cięciami koronę oraz liczne ubytki wgłębne,
w tym kominowe, które powstały w skutek infekcji ran po cięciach. Gatunki tworzące aleję cechują się dużymi ga-
barytami i krótkowiecznością (dotyczy to głównie kasztanowca zwyczajnego: rozdz. 4.4.), co w przypadku nasa-
dzeń  wzdłuż  dość  wąskiej  ulicy,  w  pobliżu  budynków  oraz  trakcji  tramwajowej,  spowodowało  częste  cięcia
w koronie, deformację drzew i pogarszanie się ich stanu sanitarnego.

Do oceny stanu  zdrowotnego oraz statyki  drzew wykorzystano wizualną  metodę  oceny drzew (Visual  Tree Asse-
ssment, w skrócie VTA). Metoda  ta  polega  na  ocenie  widocznych  symptomów  mających  wpływ  na  utratę 
lub osłabienie  stabilności.  Wizualna  ocena  bezpieczeństwa  przeprowadzana  jest  kompleksowo  i  brane  jest 
pod uwagę  wiele  czynników,  które  mogą  mieć  wpływ  na  zachwianie  statyki.  Wyłamania  mogą dotyczyć  ró-
żnych części  drzewa;  systemu  korzeniowego,  pnia  lub  gałęzi  i  różne  mogą  być ich skutki, dlatego też posz-
czególne symptomy i ich waga oceniane są w odniesieniu do każdej z tych części.  Są to przede wszystkim wady
strukturalne i oznaki chorób, rozmiar części drzewa, którego konstrukcja jest osłabiona lub zaawansowanie choro-
by. Ważne  są również częstotliwość  użytkowania  miejsca  w  sąsiedztwie  drzewa  oraz obecność potencjalnych
obiektów, które zlokalizowane są  w zasięgu rażenia drzewa i przez to mogą  być uszkodzone. Wszystkie te cechy
rozpatrywane  są  w  kontekście  fazy  rozwojowej   (wieku)   drzewa.   Decyzja   dotycząca   klasy   bezpieczeństwa  i 
wskazań  w  zakresie pielęgnacji uzależniona jest od funkcji, które pełni drzewo w konkretnym miejscu. Inne będą
wskazania dla  drzewa  młodego,  które  w  związku  z  małymi  gabarytami  stanowi  mniejsze  zagrożenie, inne 
dla  dużego  drzewa starzejącego  się,   a  jeszcze  inne  dla  drzewa,  które  ze  względu  na walory historyczne
i swoją reprezentacyjną lokalizację jest drzewem monumentalnym a przez to podlega szczególnej opiece. Prawdo-
podobieństwo rozłamania uzależnione jest również od predyspozycji gatunkowych, takich jak twardość, elastycz-
ność i kruchość drewna, żywiczność, skłonność gatunku do tworzenia słabych rozwidleń, skłonność do tworzenia
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1   dr  Davide  Baridon, dr inż.  architekt  krajobrazu Marzena Suchocka; "Wizualna  metoda  oceny  statyki  drzew  (VTA).  Co  ma

 wpływ  na  statykę  drzewa  i  jak rozpoznać zagrożenie?" Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 

form wielopniowych.  Przy ocenie statyki  ważna jest ekspozycja drzewa na wiatr –  drzewa rosnące w grupie przy-
stosowują  się  do  działających  na  nie  sił,  w  momencie  odsłonięcia  spowodowanym  przez  usuniecie  drzew sąsie-
dnich mogą ulegać złamaniom i wykrotom. Kolejnym czynnikiem są właściwości gleby. Lokalizacja drzewa na gle-
bie ubitej, zagruzowanej o słabym drenażu zwiększa prawdopodobieństwo wywrócenia.
Przy ocenie statyki należy również wziąć pod uwagę kształt korony drzewa oraz proporcje żyjącej korony do wyso-
kości drzewa. Te które rosną w zwarciu zazwyczaj są wysokie, mają korony wąskie umieszczone wysoko. Inne istot-
ne  dla  statyki  czynniki  to  wady  strukturalne  takie  jak  zakorki  pojawiające  się  pomiędzy  równoległymi  gałęziami
drzew, spękania pnia zarówno podłużne jak i poprzeczne, skręcenia pnia, przechylenie pnia drzewa i obecność pę-
knięć powierzchni gleby w sąsiedztwie pnia, szczególnie, kiedy pojawiają się po stronie przeciwnej do odchylenia.
Wady strukturalne oceniane są dla każdej z części drzewa; korony, nasady korony, pnia, odziomka oraz w wypadku

wystąpienia widocznych symptomów oceniany jest system korzeniowy drzewa.1.  
W celu oceny stanu zdrowotnego drzew w opracowywanej alei, podczas inwentaryzacji opisano następujące cechy
morfologiczne drzew, pozwalające na przeprowadzenie analizy VTA:

» liczba przewodników;
» kształt korony;
» odziomek:

- owocniki grzybów, ślady rozkładu, pęknięcia, uszkodzenia nabiegów;
» pień:

- pochylenie, pęknięcia, owocniki grzybów, ślady rozkładu, ubytki wgłębne, powierzchniowe, kominowe, rozwi-
dlenie, rany po cięciach, pędy regeneracyjne;

» konary:
- pęknięcia, owocniki grzybów, ubytki wgłębne, powierzchniowe, rany po cięciach, zakorek, rozłamania;

» gałęzie:
- pęknięcia, jemioła, posusz;

» korzenie:
- odsłonięte, pęknięcia gleby, uszkodzenie, owocniki grzybów, rozkład;

» siedlisko.

Ze  względu na  planowaną  gospodarkę  istniejącym drzewostanem, zinwentaryzowane  drzewa  podzielono na  na-
stępujące grupy:
1. Drzewa i krzewy do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych,
2. Drzewa do zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych,
3. Drzewa do wycinki ze względu na zły stan sanitarny i zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

5.1. GRUPA 1: DRZEWA I KRZEWY ZAKWALIFIKOWANE DO PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW PIELĘ-
GNACYJNYCH
233 drzewa oraz 42 m2 krzewów przewidziano do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.  Drzewa te wymagają
przede wszystkim usunięcia suchych gałęzi  w ilości <  20%. W przypadku formowania ran należy  jedynie usunąć
strzępiące się fragmenty. Jeżeli drzewo rozpoczęło proces tworzenia kalusa, formowanie krawędzi rany jest zabro-
nione, ponieważ grozi uszkodzeniem i zainfekowaniem drewna zdrowego.
Młode drzewa,  o obwodach do 50 cm koniecznie należy podlać, gdyż  u wielu z  nich stwierdzono żółknące liście
i utratę turgoru.
Krzewy wymagają również cięć sanitarnych i formujących.
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5.2.  GRUPA  2:  DRZEWA  ZAKWALIFIKOWANE  DO  ZAAWANSOWANYCH  ZABIEGÓW  PIELĘGNA-
CYJNYCH
Do tej grupy zakwalifikowano 53 drzewa wymagające objęcia zaawansowanymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Drze-
wa te charakteryzują  się  udziałem suszu,  ≥  20%, który występuje także wśród  grubszych gałęzi  i  niekiedy wśród
konarów. Niektóre drzewa są również zaatakowane przez szkodniki i choroby. Istotnym zabiegiem będą tu cięcia
sanitarne oraz drobne zabiegi przy rozległych ubytkach wgłębnych - usunięcie strzępiących fragmentów. Niektóre
drzewa (głównie klony  pospolite)  wymagają  usunięcia  jemioły  z  gałęzi  i  konarów.  Część  drzew wymaga również
założenia wiązań w koronie.
Skutkiem  odsłaniania  korzeni  jest  najczęściej  ich  przesuszenie  oraz  późniejsze  próchnienie,  w  związku  z  czym
wszystkie korzenie wychodzące na powierzchnię gruntu zaleca się przykryć warstwą ziemi urodzajnej.

l.p. gatunek (lac.)
obwód(y) na

wys. 1,3 m [cm]
szer. korony

[m]
wys.
[m]

Gospodarka

7 Aesculus hippocastanum 219 6 12 • usunięcie posuszu 25%
10 Aesculus hippocastanum 206 6 10 • usunięcie posuszu 30%

20 Aesculus hippocastanum 167 7 13
• usunięcie posuszu 40%

•  usunięcie jemioły

21 Acer platanoides 132 5 12
• usunięcie posuszu 30%

• usunięcie jemioły 

26 Aesculus hippocastanum 255 6 14
• usunięcie posuszu 20%

• wiązanie w koronie
• usunięcie przewodnika nad ulicą

27 Acer platanoides 147 5 14
• usunięcie posuszu 15%

•  usunięcie jemioły
31 Acer platanoides 58 5 10 • usunięcie posuszu 20%

39 Aesculus hippocastanum 278 8 14
• usunięcie posuszu 15%

• wiązanie w koronie
59 Aesculus hippocastanum 177 6 12 • usunięcie posuszu 20%

61 Acer platanoides 181 7 12
• usunięcie posuszu 20%

• usunięcie jemioły

65 Acer platanoides 131 5 14
• usunięcie posuszu 5%

• usunięcie jemioły
69 Aesculus hippocastanum 219 6 12 • usunięcie posuszu 30%
72 Aesculus hippocastanum 173 7 12 • usunięcie posuszu 20%
90 Aesculus hippocastanum 175 6 12 • usunięcie posuszu 20%

91 Acer platanoides 180 8 14
• usunięcie posuszu 15%

• usunięcie jemioły
96 Aesculus hippocastanum 121 5 10 • usunięcie posuszu 20%

118 Aesculus hippocastanum 191 8 13
• usunięcie posuszu 20%

• korekta gałęzi - usunięcie tych zwisających
nad chodnikiem

135 Acer platanoides 138 7 15
• usunięcie posuszu 10%

• usunięcie jemioły
153 Aesculus hippocastanum 142 4 10 • usunięcie posuszu 20%

154 Acer platanoides 233 6 12
• usunięcie posuszu 25%

• usunięcie jemioły

156 Acer platanoides 148 7 15
• usunięcie posuszu 10%

• usunięcie jemioły
159 Aesculus hippocastanum 116 5 8 • usunięcie posuszu 30%

163 Aesculus hippocastanum 153 6 12
• usunięcie posuszu 20%
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• wiązanie w koronie
167 Aesculus hippocastanum 161 6 12 • usunięcie posuszu 20%

174 Aesculus hippocastanum 140 8 12
• usunięcie posuszu 25%

• wiązanie w koronie

180 Acer platanoides 133 5 12
• usunięcie posuszu 10%

• usunięcie jemioły

198 Acer platanoides 142 6 12
• usunięcie posuszu 10%

• usunięcie jemioły
199 Aesculus hippocastanum 90 4 8 • usunięcie posuszu 25%

200 Acer platanoides 148 6 12
• usunięcie posuszu 10%

• usunięcie jemioły

202 Acer platanoides 145 6 12
• usunięcie posuszu 10%

• usunięcie jemioły

209 Aesculus hippocastanum 159 6 12
• usunięcie posuszu 15%

• wiązanie w koronie 
210 Aesculus hippocastanum 125 6 12 • usunięcie posuszu 25%

215 Aesculus hippocastanum 159 6 12
• usunięcie posuszu 40%

• wiązanie w koronie 
222 Aesculus hippocastanum 134 5 12 • usunięcie posuszu 30%

227 Aesculus hippocastanum 213 6 12
• usunięcie posuszu 20%

• jeden cały konar do usunięcia
• wiązanie w koronie 

229 Aesculus hippocastanum 184 6 12 • usunięcie posuszu 15%
234 Aesculus hippocastanum 197 9 15 • usunięcie posuszu 20%

239 Acer platanoides 113 6 12

• usunięcie posuszu 10%
• usunięcie jemioły

• przykrycie odsłoniętych korzeni ziemią
urodzajną

270 Acer platanoides 184 9 14
• usunięcie posuszu 10%

• wiązanie w koronie 
276 Acer platanoides 130 4 13 • usunięcie posuszu 25%

280 Acer platanoides 152 9 14
• usunięcie posuszu 15%

• wiązanie w koronie 
283 Fraxinus excelsior 107 4 10 • usunięcie posuszu 30%
286 Ulmus minor 139 6 12 • usunięcie posuszu 20%
288 Ulmus minor 104 5 13 • usunięcie posuszu 20%

290 Aesculus hippocastanum 151 6 12
• usunięcie posuszu 10%

• wiązanie w koronie 

294 Aesculus hippocastanum 168 6 12
• usunięcie posuszu 10%

• wiązanie w koronie 

298 Aesculus hippocastanum 223 7 14
• usunięcie posuszu 5%

• wiązanie w koronie 

304 Acer platanoides 64 4 12
• usunięcie posuszu 20%

• przykrycie odsłoniętych korzeni ziemią
urodzajną

315 Acer platanoides 140+32 6 12

• usunięcie posuszu 10%
• usunięcie jemioły

• przykrycie odsłoniętych korzeni ziemią
urodzajną

316 Acer platanoides 137 7 12

• usunięcie posuszu 10%
• usunięcie jemioły

• przykrycie odsłoniętych korzeni ziemią
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urodzajną

318 Acer platanoides 160 6 12

• usunięcie posuszu 10%
• usunięcie jemioły

• przykrycie odsłoniętych korzeni ziemią
urodzajną

319 Acer platanoides 150 6 12

• usunięcie posuszu 10%
• usunięcie jemioły

• przykrycie odsłoniętych korzeni ziemią
urodzajną

5.2.1. GRUPA 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Ryc. 13. Drzewo nr 7. Ryc. 14. Drzewo nr 20.
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Ryc. 15. Drzewo nr 21. Ryc. 16. Drzewo nr 26.

Ryc. 17. Drzewo nr 27. Ryc. 18. Drzewo nr 31.
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Ryc. 19. Drzewo nr 39. Ryc. 20. Drzewo nr 59.

Ryc. 21. Drzewo nr 61. Ryc. 22. Drzewo nr 65.
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Ryc. 23. Drzewo nr 69. Ryc. 24. Drzewo nr 72.

Ryc. 25. Drzewo nr 90. Ryc. 26. Drzewo nr 91.

23



PROJEKT REWALORYZACJI DRZEWOSTANU ALEJOWEGO UL. BYDGOSKIEJ I UL. SZOSA BYDGOSKA 

Ryc. 27. Drzewo nr 96. Ryc. 28. Drzewo nr 118.

Ryc. 29. Drzewo nr 118. Ryc. 30. Drzewo nr 135.
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Ryc. 31. Drzewo nr 153. Ryc. 32. Drzewo nr 154.

Ryc. 33. Drzewo nr 156. Ryc. 34. Drzewo nr 159.
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Ryc. 35. Drzewo nr 163. Ryc. 36. Drzewo nr 167.

Ryc. 37. Drzewo nr 174. Ryc. 38. Drzewo nr 180.

26



PROJEKT REWALORYZACJI DRZEWOSTANU ALEJOWEGO UL. BYDGOSKIEJ I UL. SZOSA BYDGOSKA 

Ryc. 39. Drzewo nr 198. Ryc. 40. Drzewo nr 199.

Ryc. 41. Drzewo nr 200. Ryc. 42. Drzewo nr 202.
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Ryc. 43. Drzewo nr 209. Ryc. 44. Drzewo nr 210.

Ryc. 45. Drzewo nr 215. Ryc. 46. Drzewo nr 222.
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Ryc. 47. Drzewo nr 227. Ryc. 48. Drzewo nr 229.

Ryc. 49. Drzewo nr 231. Ryc. 50. Drzewo nr 234.
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Ryc. 51. Drzewo nr 239. Ryc. 52. Drzewo nr 270.

Ryc. 53. Drzewo nr 276. Ryc. 54. Drzewo nr 280.
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Ryc. 55. Drzewo nr 283. Ryc. 56. Drzewo nr 286.

Ryc. 57. Drzewo nr 288. Ryc. 58. Drzewo nr 290.
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Ryc. 59. Drzewo nr 294. Ryc. 60. Drzewo nr 298.

Ryc. 61. Drzewo nr 304. Ryc. 62. Drzewo nr 315.
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Ryc. 63. Drzewo nr 318. Ryc. 64. Drzewo nr 319.

5.3. GRUPA 3: DRZEWA ZAKWALIFIKOWANE DO WYCINKI
Grupa ta obejmuje 34 drzewa zakwalifikowane do usunięcia ze względu na bardzo zły stan sanitarny lub liczne de-
formacje. Stan zdrowotny i pokrój są tutaj podstawowym kryterium kwalifikacji drzew i krzewów do usunięcia. Kar-
py po drzewach są przewidziane do wykarczowania lub zfrezowania, gdyby ich usunięcie zagrażało systemowi ko-
rzeniowemu sąsiadujących drzew. 
Ze względu na grupowy charakter drzewostanu zaleca się przeprowadzenie zabiegów usuwania ręcznie,  z odcię-
ciem  piłą  mechaniczną  gałęzi,  konarów  i  części  pnia  oraz  opuszczeniem  ich  na  linach,  odkopaniem,  odcięciem
i usunięciem korzeni, przewróceniem reszty pnia przy użyciu liny i pocięciem go na odcinki, wywiezieniem dłużyc,
gałęzi i karpiny oraz zasypaniem dołu dowiezioną ziemią z jej ubiciem i wyrównaniem.
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5.3.1. GRUPA 3: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Ryc. 65. Drzewo nr 10. Ryc. 66. Drzewo nr 75.

Ryc. 67. Grupa samosiewó¦w robinii 78-86. Ryc. 68. Drzewo nr 100.
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Ryc. 69. Drzewo nr 112. Ryc. 70 Drzewo nr 119.

Ryc. 71. Drzewo nr 122. Ryc. 72 Drzewo nr 147.
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Ryc. 73. Drzewo nr 152. Ryc. 74 Drzewo nr 176.

Ryc. 75. Drzewo nr 189. Ryc. 76. Drzewo nr 203.
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Ryc. 77 Drzewo nr 214. Ryc. 78. Drzewo nr 226.

Ryc. 79 Drzewo nr 240. Ryc. 80. Drzewo nr 252.
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Ryc. 81 Drzewo nr 256. Ryc. 82. Drzewo nr 262.

Ryc. 83 Drzewo nr 263. Ryc. 84. Drzewo nr 268.
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Ryc. 85 Drzewo nr 269. Ryc. 86. Drzewo nr 291.

Ryc. 87 Drzewo nr 293. Ryc. 88. Drzewo nr 299.
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Ryc. 89 Drzewo nr 300. Ryc. 90 Drzewo nr 126.
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6. PROJEKTOWANE ODTWORZENIE ALEI
Aleje stanowią szczególny przypadek nasadzenia – są to regularne rzędy drzew o rygorystycznej kompozycji prze-
strzennej, towarzyszące zwykle reprezentacyjnym drogom kołowym i pieszym (promenady, bulwary). Charakteryzu-
ją  się  określoną  strukturą  wewnętrzną:  proporcjami  wnętrza,  które  tworzą  (długość  do  szerokości  i  wysokości
ścian),  stosowanym materiałem roślinnym oraz  sposobem ich konstruowania  (rozstawa drzew w rzędzie,  sposób
zwarcia koron, jednorodność ścian lub ich zróżnicowanie itp.). 
W zależności od stopnia zachowania poszczególnych fragmentów alei  w ulicy Bydgoskiej  i  Szosie Bydgoskiej  za-
planowano:
• uzupełnienie ubytków - dotyczy zachowanych nasadzeń, gdy część drzew uległo zniszczeniu i powstały wyraźne

przerwy  w  ciągłości  rzędów.  Polega  na  dosadzeniu  poszczególnych  egzemplarzy  drzew w  miejscach  ubytków.
Dotyczy to głównie pierwszego odcinka ul. Bydgoskiej, pomiędzy ul. Rybaki, a Matejki - w obu rzędach, oraz na
pozostałym odcinku ul. Bydgoskiej, w rzędzie północnym.

• wymianę drzew - w przypadku usuwania drzew w złym stanie sanitarnym, są one zastępowane nowymi nasadze-
niami. Dotyczy to całej długości alei.

• odtworzenie alei - dotyczy fragmentów alei, zwłaszcza w południowym rzędzie ul. Bydgoskiej oraz wzdłuż Szosy
Bydgoskiej, gdzie zachowały się tylko pojedyncze drzewa.

Dobór gatunkowy
Z analizy zachowanych  fotografii  oraz analizy dendrochronologicznej  wynika,  że  głównym gatunkiem tworzącym
pierwotnie aleję był  kasztanowiec zwyczajny. Miejscami występowały domieszki innych gatunków (klon pospolity,
lipa drobnolistna, wiąz polny oraz topola biała), prawdopodobnie jako pozostałości po starszych nasadzeniach, sa-
mosiewy lub błędne dosadzenia. 
Przy odtworzeniu i uzupełnieniu alei uznano, że należy zachować aleję jako kasztanowcową. Natomiast, ze wzglę-
du na obecne zagospodarowanie,  znacznie większy ruch i  zanieczyszczenie na  ulicach oraz szkodniki  (szrotówek
kasztanowcowiaczek) wskazane jest zastosowanie gatunku o mniejszych gabarytach i większej odporności - kasz-
tanowca czerwonego w odm. Brotii (Aesculus xcarnea 'Brotii'). Takie działania już zostały wprowadzone, gdyż mło-
de nasadzenia drzew w alei są właśnie tego gatunku.

Rozstawa sadzenia
Z analizy zachowanych fotografii wynika, że pierwotnie drzewa sadzone były dość gęsto. Z analizy dendrochrono-
logicznej wynika, że odległości pomiędzy najstarszymi drzewami to 6 m. Średnio pomiędzy wszystkimi drzewami,
różnych gatunków i z różnych okresów, rozstawa drzew w rzędzie waha się pomiędzy 5-8 m. 
Przy odtwarzaniu i uzupełnianiu alei przyjęto za podstawową rozstawę 6 m. W miejscach, gdzie występują sieci uz-
brojenia terenu, chodniki lub inne zagospodarowanie, rozstawę dostosowano do stanu istniejącego. Na niektórych
fragmentach, głównie w ul. Szosa Bydgoska, nie ma możliwości odtworzenia alei ze względu na duże zagęszczenie
sieci uzbrojenia terenu lub brak miejsca pomiędzy skrajnią drogi, a granicą zagospodarowywanej działki.

6.1. SADZENIE DRZEW
Przygotowanie podłoża
Grunt  powinien  być  odchwaszczony,  pozbawiony  jakichkolwiek  resztek  budowlanych.  Wierzchnia  warstwa  gleby
powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.
Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje się, że powinny
mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej sadzonej rośliny. Dół należy zdreno-
wać (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda) i zaprawić do głębokości gwarantującej utrzymanie do-
brej  kondycji  roślin.  Do  zaprawy  należy  używać  ziemi  organicznej  o  pH  około  6,5-7  używając  mieszanki  gruntu
i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej.  Ponadto należy zaprawić dół hydrożelem (2 g/l podłoża). Hydrożele
magazynują  wodę  z  opadów  oraz  podlewania,  która  potem  jest  w  95%  dostępna  dla  roślin.  Nie  należy  jednak
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zwiększać  dawek tych  środków, gdyż  nadmierna wilgotność  w obrębie  systemu korzeniowego sprzyja infekcjom
grzybowym i, w efekcie, gniciu korzeni. 
Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien być zaprawiony ziemią urodzajną na głębokość 100 cm
na powierzchni 100/100 cm.
Sadzenie:
Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nie ulegające szybkiej biodegradacji, należy usunąć przed sa-
dzeniem  roślin.  Głębokość  sadzenia  drzewa  powinna  być  taka  jak  w  szkółce.  Niedopuszczalne  jest  zasypywanie
ziemią  pni.  Ziemię  w  dołach  należy  zagęszczać  tak,  aby  nie  uszkodzić  bryły  korzeniowej.  Po  posadzeniu,  wokół
drzewa uformować  miskę  ułatwiającą  podlewanie.  Drzewo należy  obficie  podlać  i  w  razie konieczności  powstałe
w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. Powierzchnię po drzewem należy wyściółkować przekompo-

stowaną korą drzew iglastych, grubość warstwy to 5 cm, powierzchnia do wyściółkowania to 1 m2 na drzewo.
Drzewo należy zabezpieczyć palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny mieć
wysokość ok. 1,5 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypa-
niem, na głębokość ok. 1 m. Nie mogą ocierać korony młodych drzew. Paliki mają być zabezpieczone przed szko-
dliwym działaniem warunków atmosferycznych.

Ryc. 91.Schemat palikowania posadzonych drzew

System ochrony infrastruktury podziemnej:
Do  sadzenia  drzew  należy  zastosować  żebrowane  ekrany  przeciwkorzenne  wysokości  60  cm  wykonane  z  HDPE
z recyklingu.
Ekrany należy układać 1 - 1,5 m od osi pnia drzewa. Ekran układa się żebrami do środka bryły korzeniowej, mini-
mum 15 cm od korzeni. Ekran powinien być przycięty z zachowaniem zakładu technologicznego min. 30 cm. Połą-
czenie należy wzmocnić z obu stron przy pomocy systemowej taśmy przeciwkorzennej. Łączone powierzchnie mu-
szą być suche, czyste i odtłuszczone. Połączenie powinno być szczelne by zapobiec przerastaniu korzeni. 
Górna krawędź ekranu powinna lekko wystawać ponad terenem - ok. 5-10 mm.
Przy instalacji należy się upewnić, że ekran jest trzymany pionowo podczas zasypywania.
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Przykład istalacji ekranów przeciwkorzeniowych

System napowietrzająco-nawadniający:
W  celu  poprawy  warunków wzrostu  drzew  należy  zastosować  system  napowietrzająco-nawadniający.  Jest  to  sy-
stem z rury perforowanej o średnicy 60 mm i długości 3 m, umożliwiający swobodny przepływ wody i dostęp po-
wietrza.

Przykład systemu napowietrzająco-nawadniającego

Materiał szkółkarski:
Materiał roślinny to drzewa pochodzące z uprawy pojemnikowej lub kopane z bryłą korzeniową. Wielkość podana
jest w tabeli  poniżej. Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez
cały rok, poza okresem zimowym. 

Rośliny  powinny  być  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem  pokroju  charakterystycznego  dla  gatunku
i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
• na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
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• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo
uformowana i nie uszkodzona,

• pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
• praktycznie prosty przewodnik,
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.
Wady niedopuszczalne:
• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
• ślady żerowania szkodników,
• oznaki chorobowe,
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
• martwice i pęknięcia kory,
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
• dwupędowe korony drzew formy piennej,
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Wykaz materiału szkółkarskiego drzew:

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba szt. Forma
Wielkość
sadzonki

Drzewa

1 Aesculus x carnea 'Briotii' kasztanowiec czerwony 'Briotii' 194 wysokopienne
16-18/400-

450
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7. OCHRONA DRZEWOSTANU ALEJOWEGO

7.1. MONITORING STANU DRZEW
W dalszym etapie  ochrony  drzewostanu  należy  przeprowadzać  systematyczne  (co  najmniej  1  w  roku)  przeglądy
drzew z oceną ich stanu. Szczególną uwagę należy zwrócić na okazy oznaczone w tabeli inwentaryzacyjnej "Do ob-
serwacji". Są to drzewa (41 szt.) ze znacznymi ubytkami i pochyleniem, których stan może się pogarszać. 
W przypadku pogorszenia ich stanu należy je systematycznie wymieniać na nowe nasadzenia zgodne z zastosowa-
nymi w projekcie.
Drzewa do szczególnej obserwacji:

l.p. gatunek (lac.) gatunek
obwód(y) na

wys. 1,3
m [cm]

szer.
korony

[m]
wys. [m] Obserwacja

2 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 203 6 12 +
7 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 219 6 12 +
9 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 138 6 12 +
13 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 256 9 15 +
15 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 199 7 14 +
20 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 167 7 13 +
21 Acer platanoides klon pospolity 132 5 12 +
22 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 248 9 14 +
25 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 232 7 14 +
26 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 255 6 14 +
27 Acer pseudoplatanus klon jawor 147 5 14 +
33 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 261 9 15 +
34 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 186 5 14 +
39 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 278 8 14 +
45 Acer platanoides klon pospolity 143 4 10 +
54 Acer platanoides klon pospolity 194 6 12 +
59 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 177 6 12 +
61 Acer platanoides klon pospolity 181 7 12 +
65 Acer platanoides klon pospolity 131 5 14 +
66 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 172 4 8 +
69 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 219 6 12 +
74 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 210 6 12 +
90 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 175 6 12 +
96 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 121 5 10 +

153 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 142 4 10 +
154 Acer platanoides klon pospolity 233 6 12 +
159 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 116 5 8 +
161 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 192 9 13 +
167 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 161 6 12 +
186 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 165 6 14 +
209 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 159 6 12 +
215 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 159 6 12 +
227 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 213 6 12 +
233 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 157 6 12 +
249 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 222 8 12 +
273 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 158 7 13 +
274 Acer platanoides klon pospolity 85 5 12 +
280 Acer platanoides klon pospolity 152 9 14 +
283 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 107 4 10 +
287 Ulmus minor wiąz polny 192 7 14 +
290 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 151 6 12 +
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7.2. OCHRONA DRZEW
Po zakończeniu prac pielęgnacyjnych istotne jest również zabezpieczenie drzew przed niekorzystnymi warunkami
siedliskowymi. W tym celu:
1. Powierzchnię wokół drzew (o średnicy 2 m) należy wyściółkować przekompostowaną korą drzew iglastych (za-

lecana kora sosnowa) o grubości warstwy 5 cm. Kora powinna być rozkładana na glebę  wilgotną, odchwasz-
czoną,  wcześniej  przygotowaną.  Powinna  być  przekompostowana  min.  9  miesięcy  (wyeliminowanie  fenoli,
garbników i żywic),  mielona, przesiana (frakcje 2–6 cm),  czysta, pozbawiona drewna (max.  do 2%),  chwastów,
śmieci, wolna od patogenów.

2. Pozostałą powierzchnię zieleni, z zachowaniem wyściółkowanej przestrzeni wokół  drzew, można obsiać trawą
lub obsadzić roślinami okrywowymi.

3. Istotne jest również zabezpieczanie drzew przed zasoleniem w okresie zimy poprzez osłonę czasową np. maty
słomiane umieszczane na niskich konstrukcjach (np.  płotkach) stawianych od strony ścieżki rowerowej  i  cho-
dnika.

4. W przypadku prowadzenia  jakichkolwiek  prac budowlanych  w  sąsiedztwie drzew należy  je koniecznie  odpo-
wiednio zabezpieczyć. 
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8. ETAPOWANIE PRAC
Prace rewaloryzacyjne drzewostanu alejowego w ul. Bydgoskiej i Szosie Bydgoskiej podzielono na 3 etapy:

ETAP 1 - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  
1. Drzewa i krzewy zakwalifikowane do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych (233 szt.)

Zakres ilościowy pielęgnacji drzew wygląda następująco:
• Ø do 10 cm – 43 szt.
• Ø 11-15 cm – 21 szt.
• Ø 16-20 cm – 6 szt.
• Ø 21-30 cm – 17 szt.
• Ø 31-40 cm –22 szt.
• Ø > 41 cm – 124 szt.

Zakres ilościowy podstawowej pielęgnacji krzewów:
• > 2 m wys. - 42 m2.

2. Grupa 2: drzewa i krzewy zakwalifikowane do zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych (53 szt.)
Zakres ilościowy pielęgnacji drzew:
• Ø 16-20 cm – 2 szt.
• Ø 21-30 cm – 1 szt.
• Ø 31-40 cm – 6 szt.
• Ø > 41 cm – 43 szt.

3. Grupa 3: drzewa zakwalifikowane do wycinki (34 szt.)
Zestawienie ilościowe dla usuwanych drzew:
• o drewnie miękkim:

» Ø do 16 cm - 0 szt.
» Ø 16-20 cm – 2 szt.
» Ø 21-30 cm – 2 szt.
» Ø 31-40 cm – 4 szt. 
» Ø 41-65 cm – 10 szt
» Ø powyżej 65 cm – 4 szt. [Ø 66, 67, 73, 79 cm]

• o drewnie twardym:
» Ø do 16 cm - 5 szt.
» Ø 16-20 cm – 4 szt.
» Ø 21-30 cm – 1 szt.
» Ø 31-40 cm – 2 szt. 
» Ø 41-65 cm – 0 szt

ETAP 2 - NASADZENIA DRZEW
Sadzenie drzew z zaprawą dołów : 194 szt.

ETAP 3 - MONITORING STANU DRZEW

Drzewa obserwacji -  41 szt.

• przegląd stanu drzew wraz z oceną stanu zdrowotnego (min. 1 raz w roku)

• stopniowa wymiana drzew, których stan wg monitoringu uległ pogorszeniu.
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9. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE
Oprócz samego wykonania robót polegających na gospodarce istniejącym drzewostanem oraz nasadzeniach za-
stępczych drzew, na Wykonawcy spoczywać  będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność  za na-
stępujące sprawy:
• urządzenie,  utrzymanie  i  likwidacja  placu  budowy,  w  tym  urządzeń  do  zapewnienia  komunikacji  (ogrodzenie,

oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.);
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami;
• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów;
• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych;
• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania;
• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi;
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, itd.) oraz specjalne działa-

nia zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych;
• usuwanie  z  terenu  budowy  wszelkich  odpadów oraz zanieczyszczeń  wynikających z  robót  realizowanych  przez

Wykonawcę;
• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;
• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw;
• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialno-
ści cywilnej;

• ustawienie, utrzymanie i  usunięcie urządzeń  poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy
w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu;

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem ro-
bót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp;

• ochrona  i  ewentualna naprawa instalacji  na  budowie i  sąsiadujących terenach  w strefie  wpływu prowadzonych
robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

• powiadamianie Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac bu-
dowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku;

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki Urząd Woje-
wódzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów
o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.).
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ZAŁĄCZNIKI

1) Tabela inwentaryzacyjna drzew i krzewów;
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Analiza gatunkowa (1:2000)
2. Analiza dendrochronologiczna (1:2000)
3. Inwentaryzacja i projekt gospodarki drzewostanem (1:500):

3.1. ARKUSZ 1
3.2. ARKUSZ 2
3.3. ARKUSZ 3
3.4. ARKUSZ 4

4. Projekt nasadzeń (1:500):
4.1. ARKUSZ 1
4.2. ARKUSZ 2
4.3. ARKUSZ 3
4.4. ARKUSZ 4

52


	STRONA TYTUŁOWA, 1
	ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI, 2
	CZĘŚĆ OPISOWA, 3
	1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA, 3
	1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU, 3
	1.3. INWESTOR, 3
	1.4. PROJEKTANCI, 3
	1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI, 3

	2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 4
	2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, 4
	2.2. STAN PRAWNY TERENU, 4
	2.3. STAN ISTNIEJĄCY, 4
	2.4. OCHRONA TERENU, 5
	2.5. TERENY GÓRNICZE, 5
	2.6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, 5

	3. INWENTARYZACJA, 6
	4. ANALIZY PROJEKTOWE, 7
	4.1. ANALIZA GATUNKOWA DRZEWOSTANU, 7
	4.2. ANALIZA DENDROCHRONOLOGICZNA, 7
	4.3. RYS HISTORYCZNY, 7
	8
	9
	10
	11
	12

	4.4. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH GATUNKÓW DRZEW TWORZĄCYCH ALEJĘ , 13
	14
	15


	5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ SZATĄ ROŚLINNĄ, 16
	5.1. GRUPA 1: DRZEWA I KRZEWY ZAKWALIFIKOWANE DO PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH, 17
	5.2. GRUPA 2: DRZEWA ZAKWALIFIKOWANE DO ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH, 17
	18
	19
	5.2.1. GRUPA 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, 20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32


	5.3. GRUPA 3: DRZEWA ZAKWALIFIKOWANE DO WYCINKI, 33
	34
	35
	5.3.1. GRUPA 3: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, 36
	37
	38
	39
	40
	41
	42



	6. PROJEKTOWANE ODTWORZENIE ALEI, 43
	6.1. SADZENIE DRZEW, 43
	44
	45
	46


	7. OCHRONA DRZEWOSTANU ALEJOWEGO, 47
	7.1. MONITORING STANU DRZEW, 47
	7.2. OCHRONA DRZEW, 47
	48


	8. ETAPOWANIE PRAC, 49
	9. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE, 50
	ZAŁĄCZNIKI, 51
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA, 52


